
 
 
 
Тези инструкции за употреба не са 
предназначени за разпространение в САЩ.

Инструкции за употреба
03.816.710S 
Осветление за еднократна употреба за системата за 
латерален достъп INSIGHT™
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Инструкции за употреба

03.816.710S Осветление за еднократна употреба за системата за латерален 
достъп INSIGHT™
Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции за употреба, 
брошурата на Synthes „Важна информация“ и съответните хирургични техники. 
Уверете се, че познавате съответната хирургична техника.

Материал
Медицински и оптичен фиброоптичен кабел
Полимери

Осветлението за еднократна употреба за системата за латерален достъп  
INSIGHT е фиброоптично изделие, предназначено да осигурява осветяване в 
дълбоко разположени хирургични полета. Осветлението за еднократна 
употреба е предназначено за употреба с ксенонов осветител с максимална 
мощност 300 вата, като се използва 3-милиметров фиброоптичен кабел (или 
по-малък) и съответния адаптор към осветителната система. Осветлението за 
еднократна употреба се свързва с женски ACMI конектор. Телесни течности 
или замърсявания, събиращи се по повърхността на осветителните изделия, 
може да бъдат иригирани или избърсвани.

Предназначение за употреба
Осветителната система е предназначена да осигурява осветяване на хирургичното 
поле при минимално инвазивни хирургични интервенции. Тя е предназначена да 
бъде използвана със система за достъп, съдържаща съответните интерфейси, като 
системата за латерален достъп INSIGHT, и подходящ източник на светлина 
(ксенонов осветител с максимална мощност 300 вата).

Показания/противопоказания
Осветителната система се използва в комбинация със система за достъп, като 
системата за латерален достъп INSIGHT. За показанията и противопоказанията 
вижте съответните хирургични техники за импланта.

Стерилно изделие

Стерилизирано с етиленов оксид

Съхранявайте медицинските изделия в оригиналната им защитна опаковка и не 
ги изваждайте от опаковката до момента на непосредствената им употреба. 
Преди употреба проверете срока на годност на продукта и се уверете в целостта 
на стерилната опаковка. Да не се използва, ако опаковката е повредена.

Изделие за еднократна употреба

Не употребявайте повторно.

Продукти, предназначени за еднократна употреба, не трябва да се използват 
повторно. Повторното използване или обработване (напр. почистване и 
повторна стерилизация) могат да нарушат структурната цялост на изделието 
и/или да доведат до неуспешното му функциониране, което може да причини 
нараняване, заболяване или смърт на пациента. Освен това повторното 
използване или обработване на изделия, предназначени за еднократна 
употреба, може да създаде риск от замърсяване, напр. вследствие на 
пренасяне на инфекциозен материал от един пациент на друг. Това може да 
доведе до нараняване или смърт на пациента или оператора.

Предпазни мерки и предупреждения
 – Не трябва да се използват осветители с по-голяма мощност от предвидената 
за осветлението за еднократна употреба.

 – Общите рискове, свързани с хирургичните интервенции, не са описани в тези 
инструкции за употреба. За повече информация направете справка с 
брошурата на Synthes „Важна информация”.

 – Не поставяйте светлопредаващия край върху кожата или меки тъкани.
 – Не поставяйте осветлението за еднократна употреба в меки тъкани.
 – В зависимост от източника на светлина, температурата на металната част на 
осветлението за еднократна употреба (03.816.710S) и адаптера (опционален, 
03.816.709) може да надвиши 43°C. Избягвайте продължителен контакт на 
потребителя и пациента с тези части. Използвайте пластмасовата ръкохватка 
за захващане. Вижте илюстрацията.

 – Не докосвайте отворения край на осветлението за еднократна употреба и 
фиброоптичния кабел. Излъчената интензивна светлинна енергия може да 
доведе до изгаряния. Избягвайте продължителен контакт между металните 
части и тъканта по време на хирургичните интервенции. За да предотвратите 
изгаряния, никога не поставяйте отворения край на свързания фиброоптичен 
кабел върху пациента или в близост до пациента. Изчакайте да се охлади, 
преди да го разглобите.

 – Никога не поставяйте осветлението или отворения край на свързания 
фиброоптичен кабел в близост до запалими материали, напр. текстилни 
материали (завеси), или в близост до памучни тампони или подложки, които 
са напоени със запалими течности (напр. дезинфектанти). Отделената от 
интензивната светлина топлина може да запали такива материали.

 – Когато е включено, осветлението излъчва силно УВ/ИЧ лъчение. Никога не 
гледайте директно в силно интензивната светлина, тъй като това би довело 
до тежки наранявания на очите.

 – Независимо от състоянието и мощността на светлинния източник и 
светловодния кабел, могат да възникнат комбинации от тях, които да 
доведат до прекомерно голямо отделяне на топлина при края на светлинния 
източник на светловодния кабел, която може да повреди кабела. В този 
случай се свържете с производителя.

 – Краищата на светопровода могат силно да се нагреят по време на работа. Не 
поставяйте кабела върху чувствителни на температура предмети.

 – Никога не оставяйте осветителната система без наблюдение, когато 
светлината се пренася от светлинен източник.

 – Стерилно, освен ако опаковката е отворена или повредена. Не използвайте, 
ако опаковката е повредена.

 – Не използвайте продукта, ако изглежда повреден.
 – След употреба този продукт може да представлява потенциална биологична 
опасност. Боравете с осветлението за еднократна употреба и го изхвърляйте 
в съответствие с приетата медицинска практика и местните разпоредби.

Производителят не е отговорен за никакви усложнения, настъпващи 
вследствие на неправилна диагноза, избор на неправилен имплант, 
неправилно комбинирани компоненти на импланти и/или оперативни техники, 
ограничения на методите на лечение или недостатъчна асептика, които са 
възникнали по време на употреба на осветителната система.

Комбинация от медицински изделия
Осветлението за еднократна употреба е свързано с адаптер за светловоден 
кабел (03.816.709). Осветлението за еднократна употреба има мъжки ACMI 
интерфейс.
Synthes не са тествали съвместимостта с изделия, предоставяни от други 
производители, и не поемат отговорност при подобни случаи.

Гаранция
Всички гаранционни права се губят, ако бъдат направени ремонти или 
модификации от неупълномощен сервизен център. Производителят не носи 
отговорност за каквито и да е ефекти върху безопасността, надеждността или 
характеристиките на продукта, ако продуктът не се използва в съответствие с 
инструкциите за употреба.

Магнитно-резонансна среда
Не е безопасно в МР среда: Медицинското изделие 03.816.710S не е безопасно 
в МР среда съгласно ASTM F 2052, ASTM F 2213, ASTM F 2182.

Пластмасова  
ръкохватка

Метален  
пръстен

Конектор

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00 
www.depuysynthes.com

http://www.depuysynthes.com
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